BUD CB frissítés ECDC szín szerinti besorolás,
2020.11.12
2020.11.12. 14:00

Ausztria

Az ország teljes területe vörös.

Magyarországra való
beutazás ***
(Magyarország engedi-e)

Magyarországra való beutazás
lehetséges-e. (Mi történik az adott
országba való visszaérkezés esetén?)

Magyarországról való kiutazás

Az adott ország utolsó
hivatalos közleményének
dátuma a be- és kiutazás
kapcsán

Rendezvénytartási szabályozások

Részletesebb információ

Az adott ország
rendezvénytartási
szabályozásának utolsó
frissítési dátuma

Nem, kivétel: üzleti vagy
diplomáciai utazások

Igen, korlátozás nélkül

Igen, korlátozás nélkül

2020.12.31-ig érvényes

2020. november 3-ával hatályba lépett a második szükségállapot. Rendezvények tartása
tilos, viszont a munkával kapcsolatos meetingek tartása 50 főig megengedett. 2020.
november 30-ig tart a korlátozás.

https://www.vienna.convention.at/en/eventplanning/covid-19/update-meetings

2020.11.02

Covid-teszt és kötelező karantén érkezéskor. 48
óránál rövidebb tartózkodás esetén nincsenek
korlátozások kiutazáskor.

2020.11.11

Az engedélyezett sportversenyek kivételével minden esemény felfüggesztésre került. A
konferenciatermek jelenleg még nyitva vannak, de a közönség részvételével zajló
kulturális rendezvények jelenleg szünetelnek, a konferenciatermek nem használhatók
például közönség részvételével folytatott vitákhoz vagy összejövetelekhez. Másrészt a
konferenciatermeket a vállalatok, a közszolgáltatások stb. használhatják tárgyalóként
olyan szakmai találkozók megszervezésére, amelyek távolról nem bonyolíthatók le. Ezen
felül mindenki köteles maszkot vagy bármilyen más szájat és orrot eltakaró szövetet
viselni a konferenciatermekben.

https://www.info-coronavirus.be/en/faq/

2020.11.04

2020.11.30-ig meghosszabbították a szükségállapotot, a kinti és benti összejövetelek
maximális létszáma 30 fő.

https://www.garda.com/crisis24/newsalerts/382251/bulgaria-authorities-extendepidemic-emergency-until-november-30-heedofficial-instructions-update-17

2020.10.15

Belgium

Az ország teljes területe vörös.

Nem, kivétel: üzleti vagy
diplomáciai utazások

Magyarország piros kategória (Az utazás
erősen nem ajánlott.) Covid-teszt és
kötelező karantén hazaérkezéskor. 48
óránál kevesebb tartózkodás esetén
nincsenek korlátozások hazaérkezéskor.

Bulgária

Az ország teljes területe vörös.

Nem, kivétel: üzleti vagy
diplomáciai utazások

Igen, de
figyelembe kell venni, hogy MO 4-es
kockázati indexet kapott, amely már azt
jelenti, hogy javasolják az utazás
törlését/lemondását MO-ra.

Ideiglenes beutazási tilalom, amely azonban nem
vonatkozik az EU és a Schengeni övezet
állampolgárai, ill. a bolgár állampolgárokra. Ők
továbbra is korlátozás nélkül utazhatnak Bulgáriába.

2020.11.30-ig érvényes

Nem, kivétel: üzleti vagy
diplomáciai utazások

A, B és C kategóriák, ahol „A” jelenti a
legkedvezőbb epidemiológiai helyzetet.
Magyarország = C = high risk country, az
utazás nem ajánlott.

Csak "meghatározott kategóriájú állampolgárok"
léphetnek be. Negatív PCR teszt és 14 nap karantén.
Meghatározott kategóriájú személyek: ciprusi
állampolgár és családtagjaik, Bécsi Egyezménnyel
összhangban, jogszerűen Cipruson tartózkodó
személyek, lehetséges egy különleges engedély
megszerzése a Ciprusi Köztársaságtól.

2020.11.06

Ciprus

Csehország

Dánia

Az ország teljes területe vörös.

November 9-től Csehország áttér az EU
„szabad mozgást érintő intézkedések
összehangolásáról szóló ajánlásának”
alkalmazására, melynek alapján a többi
EU/EGT tagállam – így Magyarország is –
Igen, 5 napnál nem régebbi
november 9-től piros besorolást kap.
Az ország teljes területe vörös.
negatív teszt felmutatásával Ez a magyar állampolgárok szempontjából
azt jelenti, hogy tesztre van szükség a
belépéshez, vagy ennek hiányában
kötelező karanténba vonulni. Kivételek:
diákok, ingázó munkavállalók és a 12 órát
meg nem haladó átutazó utasok.

Az ország teljes területe vörös.

Nem, kivétel: üzleti vagy
diplomáciai utazások

Nem, kivétel: üzleti vagy
diplomáciai utazások

Citromsárga = nyitott/biztonságos,
Narancs = zárt országok.
Magyarország=narancs! Tiltott ország.

MO jelenleg korlátozott kategória.
Észteknek ingyenes teszt hazaérkezéskor,
külföldieknek
kb. 60 EUR. Kötelező 14 napos
házikarantén.

November 9-től Csehország áttér az EU „szabad
mozgást érintő intézkedések összehangolásáról szóló
ajánlásának” alkalmazására, melynek alapján a többi
EU/EGT tagállam – így Magyarország is – november 9től piros besorolást kap.
Ez a magyar állampolgárok szempontjából azt jelenti,
hogy tesztre van szükség a belépéshez, vagy ennek
hiányában kötelező karanténba vonulni. Kivételek:
diákok, ingázó munkavállalók és a 12 órát meg nem
haladó átutazó utasok.

2020.10.28. Kizárólag a kinti gyülekezés megengedett, viszont a bevezetett
szükségállapot értelmében a szabad mozgás korlátozva van, a szállodákat bezárták.
Ennek értelmében a rendezvények tartása szinte lehetetlen.

https://konzuliszolgalat.kormany.hu/europautazasi-tanacsok?cseh-koztarsasag

2020.10.28

https://www.osu.eu/24712/the-latest-covid-19related-news/

2020.11.15-ig érvényes

Benti: 750 fő, Kinti: 2000 fő, távolságtartás szükséges. A helyszín kapacitásának
legfeljebb 50% -a használható fel.

https://www.visittallinn.ee/eng/visitor/ideastips/tips-and-guides/travel-advice-for-tallinn

2020.11.02

2020.11.06

A maximális résztvevőszámot a rendezvényeken régiónként korlátozzák. Részletes
információ a linken érhető el.

https://valtioneuvosto.fi/en/information-oncoronavirus/current-restrictions

2020.10.29

Finnország

Igen, korlátozás nélkül

2020.11.09

MO jelenleg korlátozott kategória. Észteknek
ingyenes teszt hazaérkezéskor, külföldieknek
kb. 60 EUR. Kötelező 14 napos házikarantén.

Finnország 7 régiója zöld
kategóriás lett (Pohjanmaa,
Igen, MO restriction category 1,
Igen, MO restriction category 1, munkavégzés
Közép-Pohjanmaa, DélKorlátozás nélküli beutazás munkavégzés jellegű/üzleti célú utazás
jellegű/üzleti célú utazás engedélyezett igazolással, 1
Pohjanmaa, Közép-Finnország, lehetséges a 7 zöld régióból. engedélyezett igazolással, 1 negatív PCR
negatív PCR teszt szükséges
Satakunta, Pirkanmaa, Åland),
teszt szükséges
az ország többi része sárga.

Az ország teljes területe vörös.

https://turizmus.com/desztinaciok/ujrabevezettek-a-szuksegallapotot-csehorszagban1171924

2020.11.13-ig érvényes

Az ország teljes területe vörös.

Franciaország

2020.11.05

Citromsárga = nyitott/biztonságos, Narancs = zárt
országok. Magyarország=narancs! Tiltott ország.
"Méltó cél esetén" lehet csak belépni. Méltó cél =
életvitelszerű munkavégzés vagy lakhatás, áru- vagy
szolgáltatásszállítás, rokonlátogatás. Az üzleti utak
általánosságban nem számítanak méltó célnak.
További és konkrét utazásra vonatkozó információért
fel lehet venni a kapcsolatot a dán kormánnyal.

Észtország

Nem, kivétel: üzleti vagy
diplomáciai utazások

2020.11.05. - 2021.01.15.: Konferenciák, összejövetelek és / vagy rendezvények a beltéri
konferenciatermekben megengedettek, a maximális résztvevők száma 250 fő lehet,
https://knews.kathimerini.com.cy/en/news/cypr
feltéve, hogy minden ember 3 négyzetméteres távolságot tart a másiktól, a hely
us-tightens-restrictions-imposes-11pm-curfew
méretétől függetlenül. A rendezvények alatt ételeket és italokat nem lehet árusítani, a
szünetek tartása pedig tilos.

Igen, korlátozás nélkül

2020.11.04

2020.10.23. A konferenciák, meetingek, üzleti események a maximum 10 fős
létszámkorlát hatálya alá tartoznak, amennyiben a vendégek egy időben és egyazon
helyen tartózkodnak. Viszont, akár 500 ember is részt vehet egyidejűleg egy
rendezvényen, ha a résztvevők meghatározott ülőhelyeken ülnek, és az ülőhelyek a
színpaddal vagy emelvénnyel szemben vannak. 2020. november 22-ig érvényes.

https://konzuliszolgalat.kormany.hu/europautazasi-tanacsok?dania
2020.10.23
https://coronasmitte.dk/en/events-andgatherings

2020.10.28. Az emberek csak munkába/iskolába járás, orvosi rendelésen való részvétel, https://www.gouvernement.fr/en/coronavirusnélkülözhetetlen bevásárlás és szeretteiknek való segítségnyújtás, maximum 1 órás
covid-19
testmozgás céljából hagyhatják el otthonaikat.
Az embereknek dokumentációt kell bemutatniuk, amikor elhagyják otthonukat. A régiók
közötti utazás is tilos. Ezen új szabályok értelmében a létfontosságú rendezvények (pl.
https://www.dw.com/en/coronavirus-francetemetés) kivételével a rendezvénytartás szünetel.
announces-second-lockdown/a-55426861

2020.10.19

BUD CB frissítés ECDC szín szerinti besorolás,
2020.11.12
2020.11.12. 14:00

Görögország

Görögország négy régiója
narancssárga besorolású
(Nyugat-Görögország, Jónszigetek, Közép-Görögország,
Kréta), az ország többi része
vörös kategória.

Magyarországra való
beutazás ***
(Magyarország engedi-e)

Nem, kivétel: üzleti vagy
diplomáciai utazások

Magyarországra való beutazás
lehetséges-e. (Mi történik az adott
országba való visszaérkezés esetén?)

Igen, de hazatéréskor max. 72 órával
ezelőtti negatív PCR teszt eredmény

Magyarországról való kiutazás

Igen, de belépéskor max. 72 órával ezelőtti negatív
PCR teszt eredmény szükséges

Az adott ország utolsó
hivatalos közleményének
dátuma a be- és kiutazás
kapcsán

Rendezvénytartási szabályozások

2020.11.11

2020.10.23. A magas kockázati besorolású regionális közigazgatási egységekben, mind a
kültéri, mind a beltéri összejövetelek tilosak.
Kültéri események csökkentett résztvevőszámmal tarthatók meg és kötelező az
arcmaszk viselése. Az 50 főnél nagyobb rendezvények (pl. trade fair) tiltottak.

Részletesebb információ

Az adott ország
rendezvénytartási
szabályozásának utolsó
frissítési dátuma

https://kongres-magazine.eu/2020/08/covid-19which-eu-countries-are-open-for-events/
2020.10.23
https://globalmonitoring.com/gm/page/events/epidemic0001942.ugWbZWZFtsIc.html?lang=en

https://business.gov.nl/corona/situations/rulesfor-tourism-businesses-and-events/
Hollandia

Az ország teljes területe vörös.

Nem, kivétel: üzleti vagy
diplomáciai utazások

Magyarországra karanténkötelezettség
(10 nap) vonatkozik.

Magyarországra karanténkötelezettség (10 nap)
vonatkozik.

2020.11.11

2020.11.04

2020.11.04-11.18. Mind a kültéri, mind a beltéri események tartása tilos.
https://business.gov.nl/corona/situations/rulesfor-tourism-businesses-and-events/

Horvátország

Az ország teljes területe vörös.

Nem, kivétel: üzleti vagy
diplomáciai utazások

Igen, korlátozás nélkül

2020.10.28

2020.10.18. Az 50 főnél nagyobb rendezvények szervezői kötelesek engedélyt szerezni a
helyi hatóságoktól legalább 5 nappal a tervezett esemény időpontja előtt. (A korlátozás
október 31-ig meghosszabbítva)

https://seenews.com/news/croatia-tightensanti-coronavirus-restrictions-717033

2020.10.18

Igen, de 14 nap karantén, mert jelenleg MO nincs
rajta a korlátozás nélküli "zöld" listán

2020.11.11

2020.10.20. December 1-jéig Írországban lezárásokat vezettek be, minden kül- és beltéri
rendezvényt betiltottak, nem lehet konferenciákat, koncerteket, színházi előadásokat
tartani.
2020.09.21. A szabadtéri rendezvények résztvevői kapacitása 200-ról 15 főre csökkent,
míg a beltéri összejövetelek száma 6 főre korlátozódik, a rajongókat pedig eltiltották a
sporteseményektől.

https://www.garda.com/crisis24/newsalerts/386421/ireland-authorities-to-imposetighter-covid-19-restrictions-nationwide-fromoctober-7-update-15

2020.10.20

Igen, korlátozás nélkül
(egy űrlapot kell kitölteni)

Írország

Az ország teljes területe vörös.

Nem, kivétel: üzleti vagy
diplomáciai utazások

Igen, de 14 nap karantén, mert jelenleg
MO nincs rajta a korlátozás nélküli "zöld"
listán

Lengyelország

Az ország teljes területe vörös.

Igen, 5 napnál nem régebbi
negatív teszt felmutatásával

Igen, korlátozás nélkül

Igen, korlátozás nélkül

2020.11.06

Tilos bármilyen jellegű találkozót és partit szervezni- kivéve a magánházakban szervezett
bulikat és találkozókat, amelyeken legfeljebb 20 fő vehet részt.
https://www.gov.pl/web/coronavirus/temporar
Vásárokat, kiállításokat, kongresszusokat és konferenciákat csak online lehet
y-limitations
megrendezni.

2020.11.11

Lettország

Az ország teljes területe vörös.

Nem, kivétel: üzleti vagy
diplomáciai utazások

Egyáltalán nem ajánlott (piros lista),
kötelező 10 napos karantén
hazaérkezéstől számítva.

Elvileg igen, de kizárólag 10 napos karantén vállalása
esetén.

2020.11.07

2020.10.28-tól legfeljebb 300 fő gyűlhet össze szervezett beltéri rendezvényen (a
helyiség méretétől függetlenül); azonban a helyiség teljes kapacitásának legfeljebb 50% - https://covid19.gov.lv/en/support-society/howig. Személyenként 3m2 területet kell biztosítani. A szabadtéri szervezett rendezvény
behave-safely/covid-19-control-measures
maximum résztvevőszáma 1000 fő.

2020.10.30

2020.10.28

Litvánia

Az ország teljes területe vörös.

Nem, kivétel: üzleti vagy
diplomáciai utazások

Nem ajánlott, kötelező 10 napos karantén
vagy Covid-teszt.

Elvileg igen, de Covid-teszt vagy 10 napos karantén
vállalása esetén.

2020.11.11

Tekintettel az ország romló járványügyi helyzetére, a kormány a 2020. október 28-i
ülésén döntött arról, hogy korlátozásokat szab a 2020. október 30. és november 13.
https://sam.lrv.lt/en/news/temporaryközött nyilvános helyeken szervezett rendezvényekre és összejövetelekre. Ez magában
restrictions-on-events-and-gatherings-in-publicfoglalja többek között a kötelező maszkviselést, a jegyek elektronikus árusítását és /
places
vagy a résztvevők regisztrációját, valamint a résztvevők helyszínre való bejutásának
ellenőrzését.

Luxemburg

Az ország teljes területe vörös.

Nem, kivétel: üzleti vagy
diplomáciai utazások

Igen, korlátozás nélkül, max. 1 negatív
PCR tesztet kérnek

Igen, korlátozás nélkül, max. 1 negatív PCR tesztet
kérnek

2020.11.04

A 100 főnél nagyobb rendezvények tartása tilos. Tilos a rendezvény alatt bármiféle ételvagy italszolgáltatás nyújtása.

https://covid19.public.lu/en/sanitarymeasures/gatherings.html

2020.11.11

Málta

Az ország teljes területe vörös.

Nem, kivétel: üzleti vagy
diplomáciai utazások

72 óránál nem régebbi, negatív PCR teszt 72 óránál nem régebbi, negatív PCR teszt felmutatása
felmutatása kötelező.
kötelező.

2020.11.11-től érvényes

Benti: 100 fő, Kinti: 300 fő, tartani kell a 2 m távolságot.

https://mt.usembassy.gov/covid-19information/

2020.10.16

Németország

Az ország teljes területe vörös.

Nem, kivétel: üzleti vagy
diplomáciai utazások

Magyarország teljes területe
Magyarország teljes területe kockázatosnak minősül,
kockázatosnak minősül, 14 nap kötelező
14 nap kötelező karantén érkezéskor.
karantén érkezéskor.

2020.11.06

A novemberre tervezett nagy résztvevőszámú rendezvények lemondásra kerültek,
turisztikai célú vendégéjszaka eltöltése a szálláshelyeken tilos. A sportesemények nézők
nélkül kerülhetnek megrendezésre. A jelenlegi szabályozás 2020.11.30-ig érvényben.

https://kcrwberlin.com/2020/10/covid-19-inberlin-and-germany-what-you-need-to-know/

2020.10.28

Az ország teljes területe vörös.

Nem, kivétel: üzleti vagy
diplomáciai utazások

2020.11.04

2020.11.24-ig tilos a hivatalos és magán jellegű rendezvények, ünnepek rendezése,
közöttük a házibuli, az esküvői ebéd és a személyes jelenléttel tervezett konferenciák
szervezése is.

https://www.politico.eu/article/italycoronavirus-restrictions-conte/
https://www.northstarmeetingsgroup.com/coro
navirus-countries-cities-reopening-COVID-19new-cases

2020.10.25

Az ország lakosságának körülbelül 70%-ára vonatkozóan szigorításokat vezettek be,
melyek értelmében az embereknek otthon kell maradniuk, kivéve, ha vásárolni,
https://www.garda.com/crisis24/newsdolgozni, tanulni vagy testmozgás céljából kell útnak indulniuk. A vállalatoknak pedig
alerts/395261/portugal-authorities-imposelehetőség szerint át kell állniuk a távmunkára. A piacok és vásárok tartása is tiltott. Ezek partial-lockdown-in-several-regions-november-4értelmében a rendezvények tartása szinte lehetetlen. A szabályozás 2020.11.09-től
update-27
kezdődően két hétig van érvényben.

2020.11.01

Olaszország

Portugália

Az ország teljes területe vörös.

Nem, kivétel: üzleti vagy
diplomáciai utazások

Igen, mert jelenleg MO nincs rajta a
„kockázati területek” listáján

Igen, mert jelenleg MO nincs rajta a „kockázati
területek” listáján

Igen, korlátozás nélkül (Madeira
Igen, korlátozás nélkül (Madeira szigetcsoport és az
szigetcsoport és az Azori-szigetek esetén
Azori-szigetek esetén szigorúbb előírások a külföldről
szigorúbb előírások a külföldről
érkezőkkel szemben)
érkezőkkel szemben)

2020.11.11

BUD CB frissítés ECDC szín szerinti besorolás,
2020.11.12
2020.11.12. 14:00

Magyarországra való
beutazás ***
(Magyarország engedi-e)

Magyarországra való beutazás
lehetséges-e. (Mi történik az adott
országba való visszaérkezés esetén?)

14 nap kötelező házi karantén. A karantént a 10.
14 nap kötelező házi karantén. A
napon elhagyhatják azok a tünetmentes személyek,
karantént a 10. napon elhagyhatják azok
akiknek a 8. napon elvégzett PCR tesztjük eredménye
a tünetmentes személyek, akiknek a 8.
negatív. Kivétel: akik 72 óránál rövidebb időre
napon elvégzett PCR tesztjük eredménye
utaznak be és rendelkeznek 48 óránál nem régebbi
negatív
negatív PCR teszteredménnyel

Románia

Az ország teljes területe vörös.

Nem, kivétel: üzleti vagy
diplomáciai utazások

Spanyolország

Az ország teljes területe vörös.

Nem, kivétel: üzleti vagy
diplomáciai utazások

Igen, korlátozás nélkül

Nem, kivétel: üzleti vagy
diplomáciai utazások

Utazás korlátozás nélkül lehetséges,
habár Magyarországra az utazás "nem
tanácsolt"

Svédország

Az ország teljes területe vörös.

Szlovákia

Igen, 5 napnál nem régebbi
Az ország teljes területe vörös.
negatív teszt felmutatásával

Szlovénia

Az ország teljes területe vörös.

Nem, kivétel: üzleti vagy
diplomáciai utazások

Az Egyesült Királyság ÉszakEgyesült Királyság
Írország kivételével vörös
kategória, Észak-Írország szürke.

Nem, kivétel: üzleti vagy
diplomáciai utazások

Magyarországról való kiutazás

Igen, viszont október 9-én Spanyolország 15 napos
szükségállapotot hirdetett ki a madridi régióban,
amelynek letelte után sem oldották fel teljesen a
szabályozást, részleges szigorítások vannak.

Az adott ország utolsó
hivatalos közleményének
dátuma a be- és kiutazás
kapcsán

Rendezvénytartási szabályozások

Részletesebb információ

Az adott ország
rendezvénytartási
szabályozásának utolsó
frissítési dátuma

2020.11.06

2020.11.09-től 30 napos szükségállapotot hirdettek. A mozik, színházak,
rendezvényhelyszínek és kaszinók zárva tartanak. Az ünnepek vagy az évfordulók
megünneplésére szervezett rendezvények és találkozók tartása mind a nyilvános és
mind a magánhelyszíneken tilos. A korlátozás mind a beltéri, mind a kültéri helyszínekre
vonatkozik. A gyülekezési létszám a nem rokonsági kapcsolatban álló személyek
esetében 6 fő.

https://konzuliszolgalat.kormany.hu/europautazasi-tanacsok?romania

2020.11.09

2020.11.06

2020.10.23-tól a gyülekezés maximum létszáma: 6 fő az egész országban a nyilvános és
privát összejövetelekre vonatkozóan. Üzleti eseményekről nincs konkrét adat.

https://www.northstarmeetingsgroup.com/coro
navirus-countries-cities-reopening-COVID-19new-cases

2020.11.06

2020.11.03

Igen, korlátozás nélkül

2020.11.09

https://www.bbc.com/news/explainers53640249
A nyilvános összejöveteleken és rendezvényeken legfeljebb 50 fő részvétele
engedélyezett. Nyilvános rendezvénynek számítanak a kiállítások, a piacok és a vásárok. https://www.krisinformation.se/en/hazards-andrisks/disasters-and-incidents/2020/officialA kulturális és sportrendezvények kivételt képeznek, melyek maximum létszáma 300 fő.
information-on-the-newcoronavirus/restriktioner-och-forbud

Igen, korlátozás nélkül

Igen, korlátozás nélkül

2020.10.01-jétől érvényes
visszavonásig (feülvizsgálat
minden két hétben)

Tilos Szlovákiában minden olyan tömegrendezvény szervezése, amelyeken a résztvevők https://konzuliszolgalat.kormany.hu/europautazasi-tanacsok?szlovakia
létszáma meghaladja a 6 főt.
Kivételt képeznek a korlátozás alól az olyan rendezvények, ahol az összes résztvevő 12
https://kongres-magazine.eu/2020/08/covid-19óránál nem régebbi negatív koronavírus PCR teszttel vagy az Európai Unió által elismert
which-eu-countries-are-open-for-events/
antigén teszttel rendelkezik.

2020.10.23

10 napos kötelező karantén vagy 48
óránál nem régebbi negatív teszt.

10 napos kötelező karantén vagy 48 óránál nem
régebbi negatív teszt szükséges.

2020.11.08

https://www.visitljubljana.com/en/visitors/trav
el-information/coronavirus-covid-19/
Az olyan események, mint esküvők, évfordulók, vallási szertartások és egyéb események
vagy összejövetelek Szlovéniában már nem engedélyezettek. A rendelet korlátozza az
https://www.slovenia.info/en/plan-your-trip/allemberek gyülekezését is; az egyetlen kivétel ugyanazon háztartás tagjaira vonatkozik.
you-need-to-know-for-a-healthy-and-safevacation-in-slovenia

2020.11.05

Igen, de 14 napos kötelező karantén.

Igen, de 14 napos kötelező karantén.

2020.11.05

Változhatnak a szabályok Anglia, Skócia, Wales, Észak-Írország között. Angliára és
Walesre vonatkozóan: Az eseménynek minden esetben kevesebb, mint 500 fő
részvételével kell zajlania - beleértve az esemény személyzetét is és
legfeljebb 168 óráig (7 napig) tarthat.

https://www.gov.uk/government/news/busines
s-events-and-conferences-given-go-ahead-toresume-from-1-october

2020.10.29

https://www.gov.uk/temporary-events-notice

https://kongres-magazine.eu/2020/08/covid-19which-eu-countries-are-open-for-events/
Az 50 fő feletti rendezvények már nem engedélyezettek. Ez minden sport-, kulturális és
egyéb eseményt érint. Ez alól a szabály alól kivételt képeznek a parlamenti és a
közgyűlések. Továbbra is megengedett politikai tüntetések tartása és aláírások gyűjtése https://www.bag.admin.ch/bag/en/home/krank
heiten/ausbrueche-epidemiennépszavazásokhoz és kezdeményezésekhez - mindaddig, amíg a szükséges
pandemien/aktuelle-ausbruecheóvintézkedéseket betartják.
epidemien/novel-cov/massnahmen-desbundes.html

Svájc

Nem EU tagállam, így nincs
ECDC szerinti besorolása

Nem, kivétel: üzleti vagy
diplomáciai utazások

Magyarország lekerült a kockázati
területek listájáról, az utazás korlátozás
nélkül megengedett.

Liechtenstein

Nem EU tagállam, így nincs
ECDC szerinti besorolása

Nem, kivétel: üzleti vagy
diplomáciai utazások

Magyarország lekerült a kockázati
területek listájáról, az utazás korlátozás
nélkül megengedett.

Magyarország lekerült a kockázati területek listájáról,
az utazás korlátozás nélkül megengedett.

2020.10.29

Ugyanaz, mint Svájcban.

https://konzuliszolgalat.kormany.hu/europautazasi-tanacsok?liechtenstein

2020.10.29

Norvégia

Norvégia két megyéje (Vestland
és Viken) vörössé vált, az ország
többi része sárga.

Nem, kivétel: üzleti vagy
diplomáciai utazások

Igen, de 10 napos kötelező karantén.

Igen, de 10 napos kötelező karantén.

2020.11.07

A szabadtéri rendezvényeken fix helyek biztosítása esetén maximum 600 fő vehet részt,
anélkül viszont maximum 200 fő. A fix ülőhellyel rendelkező beltéri rendezvényeken
maximum 200 fő, anélkül maximum 50 fő tartózkodhat a helyszínen. A konferenciákra, a
kiállításokra és a vásárokra is ez a korlátozás vonatkozik.

https://www.fhi.no/en/op/novel-coronavirusfacts-advice/advice-and-information-to-othersectors-and-occupational-groups/events-andgatherings/

2020.11.09

Izland

Az ország teljes területe sárga.

Nem, kivétel: üzleti vagy
diplomáciai utazások

Igen, de két PCR teszt (kb. 6 nap
karantén) vagy 14 nap karantén.

Igen, de két PCR teszt (kb. 6 nap karantén)
vagy 14 nap karantén.

2020.11.11

2020.10.31. - 2020.11.17.: Egy helyszín legfeljebb tíz főt fogadhat, mind a nyilvános,
mind a magánszférát érintő rendezvényeken. Ez a korlát azonban nem vonatkozik az egy
háztartásban élő személyekre. A nyilvános kategóriába tartoznak többek között a
konferenciák, a szimpóziumok és a szabadtéri találkozók.

https://www.covid.is/sub-categories/what-isban-on-public-events

2020.10.31

Szerbia

Az ország teljes területe vörös.

Nem, kivétel: üzleti vagy
diplomáciai utazások

Igen, korlátozás nélkül

Igen, korlátozás nélkül

2020.11.02

A kötelező társadalmi távolságtartási protokoll
1,5 méter. A sport- és szórakoztató rendezvények tiltva vannak, valamint országszerte a
több mint 5 fős összejövetelek beltéren és kültéren.

https://www.oecd.org/south-easteurope/COVID-19-Crisis-in-Serbia.pdf

2020.11.04

Egyesült Arab
Emírségek

Nem EU tagállam, így nincs
ECDC szerinti besorolása

Nem, kivétel: üzleti vagy
diplomáciai utazások

2020.10.27

2020.10.01-jétől engedélyezett Dubaiban nemzetközi találkozók megrendezése.

https://www.northstarmeetingsgroup.com/coro
navirus-countries-cities-reopening-COVID-19new-cases

2020.10.01

Magyarország lekerült a kockázati területek listájáról,
az utazás korlátozás nélkül megengedett.

2020.10.29

Igen, de kötelező PCR teszt 96 órán belül,
Igen, de kötelező PCR teszt 96 órán belül,
és 14 nap kötelező karantén.
és 14 nap kötelező karantén.
Rendkívül gyorsan változó beutazási szabályok, amik
emírségenként különbözőek lehetnek!

2020.10.29

Magyarországra való
beutazás ***
(Magyarország engedi-e)

Magyarországra való beutazás
lehetséges-e. (Mi történik az adott
országba való visszaérkezés esetén?)

Magyarországról való kiutazás

Az adott ország utolsó
hivatalos közleményének
dátuma a be- és kiutazás
kapcsán

Rendezvénytartási szabályozások

Részletesebb információ

Az adott ország
rendezvénytartási
szabályozásának utolsó
frissítési dátuma

India

Nem EU tagállam, így nincs
ECDC szerinti besorolása

Nem, kivétel: üzleti vagy
diplomáciai utazások

Igen, de 14 napos kötelező karantén
hazaérkezéskor. Indiába beutazni,
valamint Indiát elhagyni csak kétoldalú
megállapodás alapján működő, külön
engedéllyel rendelkező nemzetközi
járattal lehet.

14 napos karantén, gyanús eseteknek 7 nap fizetendő
intézményi és 7 nap otthoni. Indiába beutazni,
valamint Indiát elhagyni csak kétoldalú megállapodás
alapján működő, külön engedéllyel rendelkező
nemzetközi járattal lehet.

2020.10.29

Az ország még viszonylag zárva tartja a határait, viszont október 15-től megengedettek
a maximum 100 fős rendezvények, pl. sport események.

https://www.goal.com/en/news/coronavirus-isli-league-football-resume-crowd-indiaunlock/yp4vlf11o7gd1rqmbku0wf1h4

2020.09.30

Kanada

Nem EU tagállam, így nincs
ECDC szerinti besorolása

Nem, kivétel: üzleti vagy
diplomáciai utazások

14 nap karantén.

A COVID-19 terjedésének megakadályozása
érdekében Kanada beutazási tilalmat vezetett be,
mely főszabály szerint minden külföldi állampolgárra
vonatkozik.

2020.10.15

Jelenleg a rendezvényszervezők kötelesek korlátozni az összes 50 főnél nagyobb
nyilvános összejövetelt. Ide tartoznak a beltéri és kültéri szezonális vásárok,
sportesemények, konferenciák, találkozók, koncertek, színházak, vallási összejövetelek
vagy más hasonló események. A rendezvényszabályozások továbbra is eltérhetnek
tartománytól függően.

http://www.bccdc.ca/health-info/diseasesconditions/covid-19/event-planning

2020.10.30

14 nap központi karantén, majd 7 nap
otthoni karantén.

Külföldi állampolgároknak a teszt elvégzésének helye
szerinti országban található kínai külképviselettől
szükséges igényelnie konzuli tanúsítványt (a negatív
teszt eredményének bemutatását követően).
Tanúsítvány hiányában a légitársaság az érintett
beszállását megtagadja. 14 nap központi karantén,
majd 7 nap otthoni karantén van továbbra is
érvényben. Üzleti utazás esetén kínai vízumért
folyamodni a kínai
nagykövetségeken/konzulátusokon lehet.

2020.10.25

Nincs konkrét tájékoztatás

n.a. (egyedi példák vannak)

-

2020.10.01

Államonként változnak a szabályok, 2020.11.11-én frissített cikk alapján a linken
elérhetőek a legfrissebb információk.

https://www.aarp.org/politicssociety/government-elections/info2020/coronavirus-state-restrictions.html

2020.11.11

2020.10.16

Konkrét létszámkorlátozás egyelőre nincsen, azonban egyes joghatóságok
korlátozhatják a nagy összejöveteleket és a tömeges eseményeket. A moszkvai
régióban és környékén tilos a múzeumlátogatás, a kiállítások és a nyilvános
rendezvények, beleértve a sportesemények rendezése is.

https://www.themoscowtimes.com/2020/10/29
/coronavirus-in-russia-the-latest-news-oct-29a69117

2020.10.29

BUD CB frissítés ECDC szín szerinti besorolás,
2020.11.12
2020.11.12. 14:00

Kína

Nem EU tagállam, így nincs
ECDC szerinti besorolása

Nem, kivétel: üzleti vagy
diplomáciai utazások

Egyesült Államok
(USA)

Nem EU tagállam, így nincs
ECDC szerinti besorolása

Nem, kivétel: üzleti vagy
diplomáciai utazások

MO jelenleg 3-as fokozatú: „Gondolja
meg az utazást!” kategória.

Jelenleg tilos az utazás a Schengen övezetből, néhány
kivételes személy mentesülhet a korlátozás alól
pozitív elbírálás esetén. Október 1-jétől New York
állam 14 napos kötelező karantént ír elő minden
olyan nemzetközi utas számára, akik a jelenlegi
általános korlátozás ellenére beléphetnek az ország
területére a schengeni térségből.

Oroszország

Nem EU tagállam, így nincs
ECDC szerinti besorolása

Nem, kivétel: üzleti vagy
diplomáciai utazások

MO egyelőre piros kategória, az utazás
nem engedélyezett.

MO egyelőre piros kategória, az utazás nem
engedélyezett. Meghatározott kategóriákba tartozó
utazók be- és kiléptetése engedélyezett (pl.
nemzetközi fuvarozásban részt vevők, hivatalos célból
utazók /előzetes bejelentés alapján/).

Színmagyarázat:
Nem ajánlott/nem engedélyezett az utazás
Engedélyezett az utazás, de korlátozással
Korlátozás nélkül lehet utazni
***A katonai konvojok és az üzleti vagy diplomáciai utazások mentesülhetnek a szabályok alól. Továbbá a rendőrség mentességet adhat, ha a belépés bírósági, közigazgatási, családi, egészségügyi, oktatási vagy
egyéb jogos okokra is vonatkozik, és ha az egészségügyi szűrés negatív; azonban a mentesített embereknek is önkaranténba kell menniük. Cseh, szlovák vagy lengyel állampolgárok akkor léphetnek be, ha
legkésőbb 2020.09.30-ig foglaltak szállást, és negatív COVID-tesztet végezhetnek. A Magyarországot átutazó ingázók humanitárius folyosója nyitva maradna. A visegrádi csoport országainak állampolgárai
beléphetnek Magyarországra, ha öt napnál nem régebbi negatív coronavírus tesztet mutatnak. A külföldi diákoknak negatív teszteket kell készíteniük ahhoz, hogy Magyarországon tanulhassanak.

ECDC szerinti
színmagyarázat:
Zöld
Narancs
Narancs
Vörös
Vörös
Szürke

A 14 napos kumulált koronavírus-eset bejelentési arányaz 100,000 betegenként kevesebb, mint 25, a koronavírus-fertőzésre vonatkozó vizsgálatok pozitivitási aránya pedig kevesebb, mint 4
A 14 napos kumulált koronavírus-eset bejelentési arányaz 100,000 betegenként kevesebb, mint 50, a koronavírus-fertőzésre vonatkozó vizsgálatok pozitivitási aránya pedig legalább 4 %.
VAGY A14 napos kumulatív koronavírus-eset bejelentési aránya 25 és 150 között mozog, de a koronavírus-fertőzésre vonatkozó vizsgálatok pozitivitási aránya 4 % alatt van.
A 14 napos kumulált koronavírus-eset bejelentési arányaz 100 betegre legalább 50, a koronavírus-fertőzésre vonatkozó vizsgálatok pozitivitási aránya pedig legalább 4 %.
VAGY A 14 napos kumulált koronavírus-esetbejelentési arány 100 000 személyből több mint 150.
Nem áll rendelkezésre elegendő információ, vagy a vizsgálati arány legfeljebb 300.
AzECDCrendszeresen frissíti és rendelkezésre bocsátja a forrásadatokat.

